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Analysemodel
Kijken om het te zien

De introductie



“Een heldere analyse waar u direct mee aan het werk kunt”. “Door naar juiste onderwerpen te kijken, gaat u het zien”.

Drie modules

Martin Breed biedt drie modules aan. Het analysemodel 
“kijken om het te zien” is één van deze modules. 

•	 Verhoging rendement organisatie
•	 Gemotiveerde medewerkers
•	 Doorvoeren van veranderingen
•	 Vinden van de pijnpunten
•	 Andere kijk op de organisatie
•	 Snel, in twee/drie weken
•	 Niet duur
•	 Boven én onderstroom
•	 Mens, product en resultaat centraal
•	 Resultaat leidt tot oplossing wat leidt 

tot actie
•	 Probleem én oplossing is van de 

organisatie
•	 Op basis van 30 jaar ervaring en 

kennis

Waarom Martin Breed?

Module 2: Oplossingen

De tweede module is probleemoplossing. 
In deze module wordt u ondersteunt om 
oplossingen te vinden voor problemen in 
de organisatie of oplossingen voor kansen 
die op dit moment nog niet benut worden. 
Martin Breed heeft een breed scala van 
werkvormen om u te ondersteunen. Deze 
variëren van individuele ondersteuning 
en workshops tot brainstormsessies en 
werkvormen met kunstenaars. Samen met 
u wordt gekozen voor de meeste passende 
vorm. 

Onderscheidend voor Martin Breed 
is dat vanaf het begin voor iedereen 
duidelijk is dat zowel het probleem als 
de oplossing van de organisatie is. Breed 
Interimmanagent neemt het probleem 
noch de oplossing van de organisatie 
over. Dit is van groot belang om vanaf het 
eerste moment er voor te zorgen dat er 
een duidelijke probleemeigenaar is en dat 
ook de gevonden oplossing de oplossing 
van de organisatie is. Hiermee is vanaf 
de start de borging in de organisatie 
gegarandeerd en ontstaat er geen 
afhankelijkheid van Martin Breed.

Module 3: Actie

De derde module is de actiemodule. 
Martin Breed ondersteunt om van plan 
naar actie te komen. Dit kan op veel 
manieren. Het palet van mogelijkheden 
loopt van coaching en training naar inzet 
van tijdelijk management en inzet van 
specifieke deskundigheid.

Wat het analysemodel “BREED, kijken 
om het te zien” uniek maakt is dat u 
binnen een paar weken  inzicht in 
de boven- én onderstroom van uw 
organisatie(onderdeel) heeft. Met dit 
inzicht weet u de juiste knoppen te vinden 
om het rendement van de organisatie nog 
verder te verhogen.

De basis voor het analysemodel is onder 
andere de meer dan 30 jaren ervaring als 
leidinggevende, managementopleidingen, 
trainingen en workshops.  Met name in de 
bijna vijftien jaar als interimmanager is dit 
model ontwikkeld om in een zeer korte 
periode de organisatie te doorgronden. 
Om te weten wat de werkelijke vraag 
is, waar de krachten liggen en welke 
pijnpunten er zijn.

Wat er voor zorgt dat het in een zo korte 
periode van een paar weken gerealiseerd 
wordt is dat er wordt gewerkt vanuit een 
structuur van vier benaderingen. Deze 
vier benaderingen zorgen er voor dat 
alle bepalende onderwerpen van uw 
organisatie tastbaar worden. 

Omdat de periode slechts een paar weken 
is, is de investering die u heeft te doen een 
stuk minder hoog dan u waarschijnlijk 
gewend bent.

Wat mijn model onderscheidt van andere 
instrumenten is dat ik het benader vanuit 
zowel het systeem van de organisatie 
als van de mensen in die organisatie, de 
uitvoering heeft slechts een paar weken en 
de kosten zijn relatief laag. Het rendement 
van de organisatie zal toenemen.



Ik zie het probleem, de oplossing en de actie. Ziet u het ook?
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